
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. 

ณ หองประชุมทองหลาง ๑ ช้ัน ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

หองประชุมปาริฉัตร ช้ัน ๒ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และหองประชุมภารกิจประสานงานสวนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 ----------------------------  

ผูมาประชุม 

๑. อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน  รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล  ประธาน 

๒. นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม   หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   

๓. นางสาวพยอม  ธนมี   เจาหนาท่ีบริหารงานชำนาญการ 

๔. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ  เจาหนาท่ีบริหารงานชำนาญการ 

๕. นางสาวกันยารัตน  หนูสุข  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๖. นางสาววัลภา  ทับแกว   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๗. นางสาวธันยธรณ  สุทธิพงศ  นักวิชาการพัสดุ 

๘. นางลลิดา  นันทวงศ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๙. นางปุญชรัสม์ิ  บุญรักษา  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๐. นางปุณญาดา  สุวรรณมณี  เจาหนาท่ีบริหารงานชำนาญการ 

๑๑. นางสำราญ  ชูจันทร   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๒. นางสาวทัศนีย  ศรจีันทร  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๓. นางสาววรรณา  เหมทานนท  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๔. นางสาวธิดา  จิตตล้ำเลิศกุล  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๕. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๖.   นางสาววิชชชุดา  ชวยพิชัย  เจาหนาท่ีบริหารงาน   

     ๑๗.   นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง  เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ๑๘.   นางสุภาพร  สิกพันธ   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๑๙.    นางมนัสนันท  แกวคีรีวรรณ  ผูปฏิบัติงานบริการ 

๒๐. นายลำพูล  ธะนะนิล   พนักงานขับรถยนต 

๒๑. นายสุรศักดิ์  วงศสันติ   เจาหนาท่ีบริหารงาน   เลขานุการ 

 

 

 

   
 



๒ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

  เมื ่อครบองคประชุม หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กลาวเปดการประชุม  

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑  เรื่องแจงจากหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 ๑.๑.๑  เรื่อง  โครงการฝกอบรมหลักสูตร "พัฒนานักสรางสุขขององคกร (สนอ.)  

             เม่ือวันท่ี ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

  ฝ ายบร ิหารกลางและทร ัพยากรบ ุคคล จ ัดโครงการฝ กอบรมหล ักส ูตร  

“พัฒนานักสรางสุขขององคกร (สนอ.) เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอรเมด 

จังหวัดสงขลา บรรยายและจัดกิจกรรมโดยวิทยากร คือ อาจารยปรีดา ตันติเวสส และอาจารยสมนึก  

ซันประสิทธิ์ โดยมีผูเขารวมท้ังบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง  

 

มติ รับทราบ 

 

 

๑.๑.๒  เรื่อง  โครงการเตรียมและพัฒนาผูบริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ  

          เม่ือวันท่ี ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

  ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู บริหาร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ คาบที่ ๑๘-๒๐ และปดโครงการ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบลูโซเทล 

สมารท กระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมและพัฒนาบุคลากรสายคณาจารยและสายสนับสนุน

ใหมีคุณสมบัติรองรับงานบริหารในอนาคต เพื่อเสริมสรางทักษะการเปนผูนำ/ผูบริหาร และเสริมสรางทักษะ

การคิด วิเคราะห และการสรางวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปดกวาง และเพื่อใหผู เขารวมโครงการสามารถ

ประยุกต ความร ู   และประสบการณท ี ่ ได ร ับไปใช ในการปฏิบ ัต ิงานหร ือการบร ิหารจ ัดการองค กร 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

มติ รับทราบ 

 

 



๓ 

 

 

๑.๑.๓  เรื ่อง คำรับรองการปฏิบัติงานฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล         

                  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๒๘ ตัวชี้วัด โดยตั้งคาเปาหมายทาทายสูงจากผลการดำเนินงาน 

ท่ีผานมา และสอดคลองกับคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 

คำรับรองการปฏิบัติงาน 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 

คะแนน

เฉล่ีย 

คะแนน 

ถวงน้ำหนัก 

สวนท่ี ๑ การนำระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการท่ัว

ท้ังองคกร (EdPEx) 

๑ ๔๐ ๓.๐๐ ๑.๒๐ 

สวนท่ี ๒ ผลลัพธ (หมวด ๗) ๒๗ ๖๐ ๓.๐๐ ๑.๘๐ 

๒.๑ ตัวชีว้ัดท่ีรับผิดชอบหลักในการดำเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย  (Process Owner) () 

๔ - - - 

๒.๒ ตัวชีว้ัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง 

EdPEx และตัวชี้วัดตามพันธกิจ () 

๗ - - - 

๒.๓ ตัวชีว้ัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน (ฉ) ๒ - - - 

๒.๔ ตัวชีว้ัดท่ี หนวยงานรับผดิชอบรวบรวมขอมูลให

มหาวิทยาลัย () 

๑๔ - - - 

คะแนนเฉล่ีย/รวมท้ังหมด ๒๘ ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

 

  อาจารยสายพิณ  วิไลรัตน รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล  

ใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับองคประกอบและเกณฑการประเมินสวนงาน/หนวยงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 

๑) องคประกอบการประเมิน 
๒)  

องคประกอบการประเมิน รอยละ 
๑. การประเมินเชิงปริมาณ ๖๐ 
๒. การประเมินเชิงคุณภาพ ๔๐ 

๒.๑ การบรรลุคาเปาหมาย (๒๕) 
๒.๒ แนวโนมผลการดำเนินงานยอนหลัง ๓ ป 
      (ระดับแนวโนมท่ีดีข้ึนหรือลดลง) 

(๑๕) 

รวม ๑๐๐ 



๔ 

 

 

๒) เกณฑการประเมิน 

๒.๑  เกณฑการประเมินเชิงปริมาณ (รอยละ ๖๐) 

๑)  สวนงานที่ไมมีคะแนนผลการประเมิน ปการศึกษา ๒๕๖๒ (คณะมนุษยศาสตรและ 

   สังคมศาสตร และคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ) พิจารณาจากผลการประเมิน 

   ตามลำดับคะแนนท่ีกำหนด 

๒)  สวนงานท่ีมีคะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

     ปการศึกษา ๒๕๖๒ พิจารณาจากคะแนนผลการประเมิน EdPEx (ร อยละ ๖๐)  

     และคะแนนพัฒนาการ (รอยละ ๔๐) 

๓)  สวนงานอ่ืนและหนวยงานบริหาร ใชผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติงาน 

๒.๒ การประเมินเชิงคุณภาพ (รอยละ ๔๐) 

๑)  การบรรลุเปาหมาย (รอยละ ๒๕) คิดคะแนนเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานใน 

 ปท่ีผานมา พิจารณาจากระดับความทาทายในการกำหนดคาเปาหมาย และระดับการ 

 บรรลุเปาหมาย  

       ๒)  แนวโนมผลการดำเนินงานยอนหลัง ๓ ป (รอยละ ๑๕) คิดคะแนนเฉพาะตัวชี้วัด 

                 ท่ีมีผลการดำเนินงานยอนหลัง ๓ ป 

 

มติ รับทราบ และใหบุคลากรรวมกันสนับสนุนการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

 

 

๑.๑.๔  เรื่อง การบริหารจัดการเอกสารเพื่อเตรียมความพรอมการเคลื่อนยาย 

          ไปอาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ 

 

   ตามท่ีฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีแผนการเคลื ่อนยายสำนักงาน 

จากอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๗) ไปย ังอาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔  

จึงขอใหบุคลากรเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารที่จะนำไปยังอาคารใหม และทำลาย

เอกสารท่ีไมตองการ  

 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 



๕ 

 

 

๑.๑.๕  เรื่อง  ท่ีประชุมหัวหนาฝาย หัวหนางาน และหัวหนาสำนักงาน 
 

   มหาวิทยาลัยทักษิณไดกำหนดใหมีที่ประชุมหัวหนาฝาย หัวหนางาน และหัวหนา

สำนักงาน ตามคำสั ่งที ่ ๓๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที ่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีกำหนดการประชุมทุกเดือน  

โดยมีบทบาทและหนาท่ีในการระดมความคิดเห็นและใหคำปรึกษาหรือขอเสนอแนะตออธิการบดีในดานการ

บริหารและดานวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย   

  

มติ รับทราบ 

 

 

๑.๒.๖  เรื่อง  โครงการอธิการบดีพบประชาคม 
 

ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอธิการบดีพบประชาคม เม่ือวันท่ี 

๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา เพื่อสื่อสารและสราง

ความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และถายทอดแผนกลยุทธและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยชวง ๕ ป ระหวาง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ใหประชาคมทุกภาคสวนไดรับทราบเพ่ือใหการทำงาน 

ทุกระดับสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และเปนเวทีเปดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาคม  

ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทิศทาง 
 

มติ รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

๑.๒.๑  เรื่อง  งบประมาณฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (รายงานสถานะ 

           คงเหลือ) ณ วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 

    

   ค ุณธ ันยธรณ    ส ุทธ ิพงศ   แจ งให ท ี ่ประช ุมทราบรายงานสถานะการเ งิน 

ของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจำแนกประเภทตามเงิน 

อุดหนุนรัฐบาล  เงินรายได  เงินรับฝาก และรายไดบริการวิชาการ ณ  วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 



๖ 

 

 

เงินอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด งบประมาณ เบิกจาย 
คิดเปน 

รอยละ คงเหลือ 
คิดเปน 

รอยละ 

คาจางช่ัวคราว ๕๕๙,๘๐๐.๐๐ ๙๓,๓๐๐.๐๐ ๑๖.๖๗ ๔๖๖.๕๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓ 

คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ ๕๒๗,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๒๙๓.๐๐ ๑๒.๒๐ ๔๖๒,๗๐๗.๐๐ ๘๗.๘๐ 

เงินอุดหนุน ๑๐,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๘.๕๒ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๔๘ 

รวม ๑๑,๒๓๖,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๑๕๗,๕๙๓.๐๐ ๙๐.๔๐ ๑,๐๗๙,๒๐๗.๐๐ ๙.๖๐ 
 

เงินรายได 

หมวด งบประมาณ เบิกจาย 
คิดเปน 

รอยละ คงเหลือ 
คิดเปน 

รอยละ 

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ๑,๘๖๐,๓๐๐.๐๐ ๒๖๙,๔๒๘.๘๐ ๑๔.๔๘ ๑,๕๙๐,๘๗๒.๒๐ ๘๕.๕๒ 

คาสาธารณูปโภค ๑๒๘,๖๐๐.๐๐ ๑๔,๙๕๕.๐๔ ๑๑.๖๓ ๑๑๓,๖๔๔.๙๖ ๘๘.๓๗ 

เงินอุดหนุน ๕,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๓๕,๕๒๔.๐๐ ๒๗.๐๘ ๔,๑๓๔,๔๗๖.๐๐ ๗๒.๙๒ 

รายจายอ่ืน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗,๕๙๗.๐๐ ๒๒.๐๐ ๔๕๒,๔๐๓.๐๐ ๗๘.๐๐ 

รวม ๘,๒๓๘,๙๐๐.๐๐ ๑,๙๔๗,๕๐๔.๐๔ ๒๓.๖๔ ๖,๓๒๑,๓๙๕.๙๖ ๗๖.๓๖ 
 

เงินรับฝาก เงินกองทุน รายไดบริการวิชาการ 
 

หมวด งบประมาณ เบิกจาย 
คิดเปน 

รอยละ คงเหลือ 
คิดเปน 

รอยละ 

เงินรับฝากมหาวิทยาลัย 

- เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๗๗,๗๘๒,๒๒๓.๐๔ ๑,๐๐๐,๑๐๐.๐๐ ๑.๒๙ ๗๖,๗๘๒,๑๒๓.๐๔ ๙๘.๗๑ 

เงินรับฝากมหาวิทยาลยั 

- เงินรับฝากฝายบรหิารกลางฯ 

- โครงการมหาวิทยาลยัแหง

ความสุขฯ) 

๔,๗๙๑,๑๔๘.๒๒ ๒๓๐,๒๙๘.๐๐ ๔.๒๔ ๔,๕๖๐,๘๕๐.๒๒ ๙๕.๗๖ 

เงินกองทุน ๒,๗๓๘,๔๓๙.๘๐ ๒๔,๓๒๐.๐๐ ๐.๘๙ ๒,๗๑๔,๑๑๙.๘๐ ๙๙.๑๑ 

รายไดบริการวิชาการ ๓๕,๓๔๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๕,๓๔๔.๐๐ ๐.๐๐ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ ) 
 

มติ รับทราบ และควรใหการใชจายและเบิกจายงบประมาณดำเนินไปตามแผนท่ีกำหนด 

 

 



๗ 

 

 

๑.๒.๒  เรื่อง  การประชุมรับฟงการช้ีแจงหลักเกณฑการมอบรางวัลองคกร 

          โปรงใส ครั้งท่ี ๑๐ 

 

คุณวัลภา  ทับแกว แจงใหที ่ประชุมทราบรายงานการประชุมรับฟงการชี ้แจง

หลักเกณฑการมอบรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันจันทรที ่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุม

นนทบุรี ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี วาการจัดมอบรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งที่ ๑๐  

เพื่อเปนการเชิดชูองคกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อตรงและสุจริต โดยเกณฑจะพิจารณาจากทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร นอกเหนือจากขอมูลตามใบสมัครแลว ทางอนุคณะกรรมการยังพิจารณาจากขอรองเรียน 

สื่อมวลชน และอาจมีการขอไปเยี่ยมเยียนหนวยงาน โดยกำหนดการสงใบสมัครตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน -  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 

มติ รับทราบ 

 

 

๑.๒.๓  เรื่อง  การเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง 

 

คุณธันธรณ  สุทธิพงศ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

การจัดซ้ือจัดจางวา สืบเนื่องจากฝายตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ไดมีขอสังเกตจากการตรวจสอบขอมูล

การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุบนเว็บไซตมหาวิทยาลัย พบวา  

การเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาว ยังไมถูกตอง ครบถวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับทำให 

การคนหารายการตาง ๆ คอนขางหายาก เนื่องจากมีขอมูลการประชาสัมพันธดานอ่ืน ๆ จำนวนมากปะปนกัน 

ในการนี้ ฝายการคลังและทรัพยสิน ไดพัฒนาระบบการเผยแพรขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางระบบใหม  

โดยกำหนดใหเจาหนาที่รับผิดชอบงานดานพัสดุของสวนงาน/หนวยงาน ในมหาวิทยาลัย เปนผูเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานการจัดซื้อจัดจางบนเว็บไซต และใหหัวหนาเจาหนาที่ของสวนงาน/หนวยงานนั้น ๆ เปนผูอนุมัติ

การลงประกาศเผยแพรบนเว็บไซต 

 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 

๑.๒.๔  เรื่อง  โครงการแปลงปลูกผักเพ่ือนอง 

 

    คุณวิชชุดา  ชวยพิชัย แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการแปลงปลูกผักเพื่อนอง 

ในวันศุกรที ่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหาดทราย อำเภอสะบายอย  

จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตและบุคลากรไดมีสวนรวมในการพัฒนากับชุมชนเพื่อเปนแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู มีความสมัครสมานสัมพันธสามัคคีในการมีสวนรวมตอการชวยเหลือสังคม ปลูกฝงจิตสำนึก 

คุณธรรมและจริยธรรมใหรูจักเสียสละตอสังคม ท้ังนี้ โครงการดังกลาวไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ

มหาวิทยาลัยแหงความสุข : การสรางสุขภาวะในองคกร มหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 

๒๕๖๔ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยูใน

ระหวางการดำเนินงานจัดทำแปลงผักลอยฟาและโครงสรางของไฮโดรโปนิกส ทั้งนี้ หากบุคลากรที่มีความสนใจ

จะเขารวมโครงการดังกลาว สามารถแจงชื่อไดท่ีคุณวิชชุดา  ชวยพิชัย 

 

มติ รับทราบ  

 

 

๑.๒.๕  เรื่อง  การเพ่ิมขอมูลภายในระบบบุคลากร 

 

คุณปุญชรัสมิ ์  บุญรักษา แจงวาขณะนี้ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ดำเน ินการบ ันท ึกข อม ูลภายในระบบบ ุคลากรเก ี ่ยวก ับข าราชการท ี ่ เปล ี ่ยนสถานภาพต ั ้ งแต  

ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหมีความสมบูรณ ครบถวน ทั้งนี้ หากบุคลากรที่มีความตองการใชขอมูลดังกลาว สามารถ

ติดตอมายังคุณปุณชรัสม์ิ บุญรักษา 

 

มติ รับทราบ  

 

 

๑.๒.๖  เรื่อง  การบรรยายผลิตภัณฑยูนิต ลิงคและกองทุนรวม 

 

คุณสำราญ  ชูจันทร แจงวาบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเขาพบ

ผ ู  ปฏ ิบ ั ต ิ ง านของมหาว ิทยาล ั ยท ักษ ิณ เพ ื ่ อบรรยายผล ิตภ ัณฑ  ย ูน ิ ต  ล ิ งค  และกองท ุนรวม  

ในวันพุธท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผานระบบ Cisco Webex Meetings  

 

มติ รับทราบ  



๙ 

 

 

๑.๒.๗  เรื่อง  โรงพยาบาลราษฎรยินดี มอบสวนลดคาหองและคาอาหาร  

          (กรณีผูปวยใน) 
 

   คุณสำราญ  ชูจันทร แจงวาโรงพยาบาลราษฎรยินดี อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

มอบสวนลดพิเศษจากสวนเกินคาหองและคาอาหาร ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ใหกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยและสมาชิกสมทบ (บุตรและคูสมรสของพนักงานมหาวิทยาลัย) โดยใหสิทธิ์นอนพักรักษา ชั้น ๓ 

แคทลียา Studio และชั้น ๔ จัสมิน studio โดยไมตองจายสวนเกินคาหองพักและคาอาหาร ภายในวงเงิน 

๒,๐๐๐ บาท เริ่มใชสิทธิ์ตั้งแตวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓   

        เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  

เมื ่อวันอังคารที ่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๑๐ น. นั ้น ฝายเลขานุการฯ ไดแจงเวียน 

เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไข 

 

มติ รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   

   - ไมมี  -  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   พิจารณา ราง แผนปฏิบัติการฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

         ปการศึกษา ๒๕๖๓  
 

ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ

ปรับปรุงแผนใหสอดคลองตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ นั้น  

บัดนี้ไดดำเนินการเรียบรอยแลว 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ ) 



๑๐ 

 

 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ขณะนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับคานิยมใหม โครงการ/กิจกรรมของฝายท่ีเก่ียวของ

กับคานิยมจะตองปรับใหสอดคลองกับของมหาวิทยาลัย 

๒. โครงการ/กิจกรรมของภารกิจสื่อสารองคกรยังคงเปนกิจกรรมเดิมท่ีไมแตกตางจากปท่ี

ผานมา ปการศึกษาตอไปควรปรับใหมีโครงการใหมเพ่ือมุงเนนประสิทธิผลใหมากข้ึน 

๓. โครงการ/กิจกรรมในกลยุทธท่ี ๕.๕  พัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ท่ีรับผิดชอบรวมกับฝายตรวจสอบภายในมอบคุณลลิดา  นันทวงศ ดำเนินการ  

๔. การยกรางหลักเกณฑในโครงการคัดเลือกบุคลากรตัวอยาง (สายสนับสนุน) (ยกยอง  

เชิดชูเกียรติใหผูประพฤติตนและปฏิบัติงานดี) มอบหัวหนาฝายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการและจัดทำแผนเวลาใหชัดเจน 
 

มต ิ  

๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒. มอบบุคลากรท่ีเก่ียวของดำเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะท่ีประชุม 
 

 

๔.๒   เรื่อง   การดำเนินงานท่ีเกี่ยวของกับขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย  

            การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ดวยขอบังค ับมหาวิทยาล ัยทักษิณ ว าด วยการบร ิหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ 

การดำเนินงานที่เกี่ยวของในขอ ๑๗ (๓) ที่กำหนดความหมายของพนักงานพิเศษ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากบุคคลภายนอก เพ่ือใหดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ หรือตำแหนง

ที่ปรึกษาอธิการบดี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหนงที่แนนอน หรือดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ สายคณาจารย

ซึ่งมีระยะเวลาการจางที่แนนอน และมีลักษณะการจางหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจากพนักงาน

มหาวิทยาลัยปกติ โดยการปฏิบัติงานจะเก่ียวของกับการจัดทำสัญญา สวัสดิการ การจัดทำบัตร เปนตน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. พนักงานพิเศษ ที่ดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ หรือตำแหนงท่ี

ปรึกษาอธิการบดี จะไมสามารถขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการไดเหมือนกับตำแหนง

ประเภทวิชาการ สายคณาจารย 

๒. การจัดทำสัญญาจาง ควรหารือกับฝายแผนงานเพ่ือดูกรอบการจาง สำหรับบัตรพนักงาน 

ตองดูตามระยะเวลาการจาง 

 

มติ มอบหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ

เพื่อรองรับการดำเนินงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

๔.๓   เรื่อง  กำหนดภาระงานของบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

  ตามท่ีไดกำหนดใหบุคลากรจัดทำขอตกลงรวมกอนการปฏบิัติงาน ประจำปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  

โดยในสวนผลสัมฤทธิ์ของงานประกอบดวย  

 

ลำดับ ภาระงาน น้ำหนัก 

๑. ภาระงานหลัก  ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

๒. ภาระงานรอง รอมติท่ีประชุมฝาย 

๓. งานอ่ืน ๆ  ๕ 

๔. งานเชิงพัฒนา ๑๐ 

๕. ประสิทธิภาพของงาน ๑๐ 

๖. ผลการประเมินความพึงพอใจของฝาย 

(เฉพาะลูกจางของมหาวิทยาลัย) 

๕ 

  

 ในการนี้ หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนด

ภาระงานรอง (ผู ปฏิบัติงานแทนของแตละบุคคล) และพิจารณาการพัฒนางานของฝาย (เนนปรับปรุง

กระบวนการทำงานหลักของฝาย) และกำหนดภาระงานที่ยังไมมีผู รับผิดชอบรวมถึงมอบหมายภาระงาน

เพ่ิมเติม ดังนี้  

๑. การประชุมหัวหนาฝาย หัวหนางาน และหัวหนาสำนักงาน (นางมนัสนันท  แกวคีรีวรรณ)  

๒. งานประชาสัมพันธของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ)  

๓. การเบิกจายเครื่องแบบพนักงานมหาวทิยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย (นางสาวทัศนีย  ศรีจันทร) 



๑๒ 

 

 

๔. การตอเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (นางสาวกันยารัตน  หนูสุข) 

๕. การสรรหา คัดเลือก ลูกจางของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และจัดทำคำสั่งจางลูกจางของ 

มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ท่ีไดรับการจางตอเนื่องในแตละปงบประมาณ (นางสาวจิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง) 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓ ) 

 

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดคาน้ำหนักของภาระงานรอง  

เพื ่อปฏิบัติงานแทนบุคลากรที ่ลา/ไมสามารถปฏิบัติหนาที ่ได ใหกับบุคลากรทุกคน อาจไมเหมาะสม  

เพราะภาระงานแตละประเภทของแตละบุคคลมีบริบทการทำงานที่แตกตางกัน บางงานสามารถรอหรือนำไป

ปฏิบัต ิงานอกเวลาไดเมื ่อผ ู ปฏิบ ัต ิงานไมอยู   จ ึงไมควรนำมาคิดคาน้ำหนัก จึงเห็นควรเลือกเฉพาะ 

บางงานท่ีตองบริการตอผูรับบริการเม่ือมาติดตอ 

 

มต ิ  

๑. เห็นชอบกำหนดภาระงานเพ่ิมเติมใหกับบุคลากรฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 

ลำดับ ภาระงาน ผูรับผิดชอบ 

๑. การประชุมหัวหนาฝาย หัวหนางาน และหัวหนา

สำนักงาน 

มนัสนันท  แกวคีรีวรรณ 

๒. งานประชาสัมพันธของฝายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล 

สุรศักดิ์  วงศสันติ 

๓. การเบิกจายเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยและ

ลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ทัศนีย  ศรีจันทร 

๔. การตอเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย กันยารัตน  หนูสุข 

๕. การสรรหา คัดเลือก ลูกจางของมหาวิทยาลัย สาย

สนับสนุน และจัดทำคำสั่งจางลูกจางของมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน ท่ีไดรับการจางตอเนื่องในแตละ

ปงบประมาณ 

จิรัญญภา  ฤทธิ์ทอง 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

๒. เห็นขอบกำหนดภาระงานรองท่ีตองบริการผูรับบริการและกำหนดผูรับผิดชอบทดแทน

บุคลากรท่ีลา/หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ดังนี้ 
 

ลำดับ ภาระงาน ผูรับผิดชอบรอง 

๑. การเบิกเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ปณุญาดา  สุวรรณมณี 

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ สำราญ  ชูจันทร 

๓. งานศพ ประสานรถและสวนงาน เพ็ญฉาย  กุลโชติ/ 

ลลิดา  นันทวงศ 

๔. สิทธิประโยชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ธิดา  จิตตล้ำเลิศกุล 

๕. ประกันสังคม ปุณญดา  สุวรรณมณี 

๖. หนังสือรับรอง ธนาคารตาง ๆ  กันยารัตน  หนูสุข 

๗. เบิกจายเครื่องหมายของผูปฏิบัติงาน ธันยธรณ  สุทธิพงศ / 

พยอม ธนมี 

 

ทั้งนี้ภาระงานทำบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ  หนังสือรับรองการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศ บำเหน็จบำนาญ (บำเหน็จดำรงชีพ ๖๕/๗๐ หนังสือแสดงเจตนา กูบำเหน็จรายเดือน) เลขานุการ

อธิการบดี (การแตงตั้งรักษาการแทน/การเดินทางไปราชการ) ใหไปแจงเวียนเพ่ือกำหนดผูรับผิดชอบ 

๓. ภาระงานการพัฒนาบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล รับไปดำเนินการ 

๔. เห็นชอบลดคาน้ำหนักเชิงพัฒนาลงเหลือรอยละ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑   เรื่อง  การจัดโครงการสรางสามัคคีของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

ตามท่ีฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดกำหนดโครงการสรางสามัคคีของฝายบริหาร

กลางและทรัพยากรบุคคลในแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ หัวหนาฝายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณากำหนดวันจัดโครงการดังกลาว 

 

มติ  

๑. เห็นชอบกำหนดจัดโครงการสรางสามัคคีของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ใน

วันจันทรท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๒. มอบคุณปุณญาดา  สุวรรณมณี จัดทำโครงการและกำหนดรูปแบบกิจกรรมตาม 

ความเหมาะสม 



๑๔ 

 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕  น. 

 

 

    (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

      เจาหนาท่ีบริหารงาน 

      ผูจดบันทึกการประชุม 

 

 

 

                         (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

                                                                    หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


